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Oploswedstrijd: Soms worden er in onderlinge competities
mooie dingen gedaan. Vorige week betrof dit een stand uit
de competitie van het Leids Schaakgenootschap 1938–1939:
Demmendal–Hommes. Zwart kreeg snel een gewonnen
stand. Oplossing: 1…Dxd4+ 2.Kxd4 Lc5+ 3.Kd3 Pf2+ en
zwart wint de dame
terug, waarna hij een
stuk voor blijft. Wij
dorsten niet de complete combinatie te
geven. Hiervoor zaten
nog de zetten 13….
Pc6xPd4 14.Le3xd4
Pc5-e4+ 15.Kf2-e3.
Zet maar terug en zie
dat de combinatie ook
dan nog klopt. Maar
dat is in tien minuten
kantine nog nauwelijks op te lossen.
Rapid: Vanavond de
derde speelavond in de rapidcompetitie. De vorige ronde
dateert al weer van begin december. Wie staat er ook al weer
aan kop. Wel dat is Guust Homs met 7 punten gevolgd door
Otto Wilgenhof en Remco de Leeuw met 6½ punt. Maar met
nog 12 ronden te spelen is er natuurlijk nog niets beslist.
Vanavond de eerste vier partijen.
Externe competitie: Vorige week speelden 3 ASV- teams de
5e ronde in de OSBO-competitie. ASV-7 beet het spits af
maar ging met een 4½-3½ nederlaag tegen De Cirkel-1
huiswaarts. Ook de uitwedstrijd van ASV-9 bij Elster
Toren-3 liep op niets uit. Onze senioren kregen een 5½-½
nederlaag te slikken. Twee teams bleven baas in eigen huis.
ASV-6 blijft in promotiestrijd gewikkeld met concurrent
UVS-3 door na een spannende ontknoping met 4½-3½ te
winnen van PION-3. Ook ASV-10 won. Zij bleven Rhenen2 met 3½-2½ de baas. Vanavond het vervolg van deze
competitieronde. Daarin gaat ASV-8 thuis de strijd aan met
De Cirkel-2. ASV-5 reist vanavond af naar Deventer voor
de wedstrijd tegen koploper Pallas-3. Alleen bij winst
blijven er promotiekansen. We zijn benieuwd.
Beker: In de vorige EP berichtte ik u over de KNSBbekerwedstrijd van ASV-1 uit tegen U-Boat Worx uit
Breda. Uw redacteur had vernomen dat deze wedstrijd
zaterdag jl. al zou plaatsvinden. Dat bleek toch niet het
geval. Waarschijnlijk wordt nu toch op een doordeweekse
avond (vanavond of morgen?) gespeeld. Maar zodra er
nieuws is over deze wedstrijd kunt u dit natuurlijk in EP
lezen. Wat ik wel zeker weet is dat ASV-3 vanavond voor de
3e ronde van de OSBO-cup gastheer is van Velp-1.
ASV 6 blijft keurig op koers op weg naar de eerste klasse:
Het schakersgeluk was deze keer geheel met ASV-6. Het
dubbeltje viel aan het eind naar ASV-6 en tegenstander PION-3 ging teleurgesteld naar huis. Theo van Amerongen
kreeg een moeilijke stelling te verdedigen. Het ging langs de
rand van de afgrond. In een iets mindere slotstelling maar
met groot tijdsvoordeel bood Theo remise aan en dat werd
geaccepteerd. Invaller Frits Wiggerts (voor Zekria Amani)
trad aan tegen een jonge Groesbeker. Frits kwam langzamerhand steeds meer gedrongen te staan. De Groesbeker speelde
het bekwaam uit. Hetzelfde overkwam Tom Bentvelzen. Hij
kwam in de opening gedrukt te staan en verloor een pion.
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Teleurgesteld ging hij naar huis. Saifudin Ayyoubi stond
steeds minimaal beter. In het eindspel was zijn paard sterker
dan de vijandelijke loper. Dit resulteerde in pionwinst en de
partij. Jacques Boonstra speelde een trieste partij. Hij was
(net als in de vorige partij) een stuk voor gekomen. Maar de
Groesbeker wilde van geen wijken weten en maakte het
Jacques zo lastig, dat deze zijn stuk inwisselde voor een
kwaliteit. Toen die ook verloren ging moest hij in het eindspel het onderspit delven. Om nog winst te behalen moesten
nu alle drie partijen worden ge- 1. Saifudin Ayyoubi 1
wonnen. Abbes Dekker kreeg 2. Tony Hogerhorst 1
kansen doordat zijn tegenstander 3. Theo v. Amerongen ½
in de opening niet goed zijn stuk1
ken ontwikkelde. Abbes kreeg 4. Jan Vermeer
voor zijn toren en twee pionnen 5. Jacques Boonstra 0
0
twee lichte stukken. Maar daar- 6. Tom Bentvelzen
1
mee gingen Abbes lichte stukken 7. Abbes Dekker
0
prima samenwerken, zodat hij de 8. Frits Wiggerts
partij naar zijn hand kon zetten. Tony Hogerhorst kreeg het
Exo?-gambiet (e4, d5). De hele partij bleef zijn pion op d2
staan. Dat belemmerde ernstig zijn ontwikkeling. Met allerlei moeilijke onnatuurlijke zetten probeerde Tony tegenspel
te krijgen. Dit kostte veel tijd. In de tijdnood van Tony ging
de Groesbeker slechter schaken en Tony combineerde hem
naar een prachtig mat. Bleef nog de partij van Jan Vermeer
over. Jan had met goed schaak een pion veroverd en had
groot voordeel, maar zag niet hoe hij dat in winst moest
omzetten. Dit leverde op het eind een remisestand op. Het
door Jan voorgestelde aanbod werd afgewezen. In de steeds
dringender tijdnood van beiden, ging het er zenuwachtig aan
toe. Een matdreiging van Jan werd door de Groesbeker
overzien en ASV-6 kroop door het oog van de naald en ging
met de winst strijken. Door deze 4½-3½ winst blijft ASV-6
aan kop. Wel heeft de concurrent UVS-3 een half bordpunt
ingelopen.
Jan Vermeer
ASV-7 verspeelt voorsprong: Met 3½-½ voor staan en toch
nog verliezen met 3½-4½. Het overkwam ASV-7 in het
belangrijke duel tegen De Cirkel, dat tot dan slechts 1
matchpunt boven ons stond. Henk Kuiphof aan bord 1 speelde weer ijzersterk, zoals al het hele seizoen, en bracht het
eerste halve punt binnen. Hij verkreeg met wit licht voordeel
maar veel was het niet. Zijn remiseaanbod werd niet aangenomen. Uiteindelijk verzandde de partij toch in remise. Geen
van beiden had recht op winst. Tjé- 1 Henk Kuiphof
Wing Au begint zijn oude vorm van 2 Hedser Dijkstra 0½
weleer te benaderen. In het begin 3 Tje-Wing Au
1
verkreeg hij voordeel, later vervlak- 4 Ruud Verhoef
0
te het tot een gelijke stand maar 5 Roland Stravers 0
door stug vol te houden boog Tjé 6 Horst Eder
1
Wing een gelijke stand weer om in 7 Hendrik v. Buren 1
voordeel en won uiteindelijk toch. 8 Ignace Rood
0
Hendrik van Buren kwam met wit
slecht uit de opening. Stapje voor stapje werd het verloren
terrein terugveroverd. Het slot was leuk met een dubbele
piondoorbraak, waarna de tegenstander nog even doorspartelde maar uiteindelijk het hopeloze van de stelling inzag en
opgaf. Ook Horst Eder toonde wederom aan zich thuis te
voelen in de tweede klasse. In een taaie Siciliaan kwam hij
in een dubbel toreneindspel een pion voor die hij onstuitbaar
richting promotie kon brengen, nadat hij de tegenstander tot
torenruil dwong. Na zetdwang gaf de tegenstander op. 3½-½
voor, wat kon er nog misgaan? Wel, te beginnen aan bord 8,
waar Ignace Rood een bar slechte partij speelde. Al na enkele zetten ging het de verkeerde kant op. De opening verliep
slecht, de stukken werkten niet samen en er werd op knullige

wijze een stuk verspeeld. Daarna worstelde hij nog lang
door. Toegegeven, er waren warempel nog wat tegenkansjes,
maar de tegenstander bleef kalm en liet de overwinning niet
meer glippen. Maar goed, aan de andere 3 borden stond het
op zijn minst gelijk, zo niet op winst. Roland Stravers, die
ter elfder ure was ingevallen voor Jans Askes (hulde voor
Roland!), speelde tegen ASV-collega Harold Boom. Na een
tactische opening kwam hij in een passieve stelling terecht.
Na wat problemen opgelost te hebben bood Roland remise
aan die Harold bijna aangenomen had. De partij bleef gelijk
opgaan waarna hij het betere van het spel kreeg. Na lange
tijd onder tijdsdruk gespeeld te hebben was het voordeel
verdwenen en kwam hij nadelig te staan. Hij hield nog wel
rekening met een matdreiging maar zag daarbij een andere
zet over het hoofd. Eén zet voordat Roland mat zou gaan gaf
hij op. Hedser Dijkstra leek af te stevenen op winst. Het
werd een zeer spectaculaire partij, waarin zijn tegenstander
in een bekend openingsvalletje trapte. Loper f7 (“Daar weet
Erik alles van” aldus Hedser). Er kwam een geweldige aanval van zwart maar na een foutieve voortzetting was er weinig tijd over en de stelling werd minder. Hedser overzag nog
een "mat" in één van de dame. “Eigenlijk een weergaloze
partij!” aldus Hedser, die uiteindelijk toch verloor. Ruud
Verhoef leek op ten minste remise af te stevenen, of zat er
zelfs winst in? Helaas deed Ruud in tijdnood een zet met de
dame die hij aanvankelijk op een verkeerd veld zette, vervolgens de dame wel of niet even losliet (hierover zijn de
meningen verdeeld), en de dame op een ander veld neerzette.
De tegenstander reageerde als door een adder gebeten en riep
opgewonden iets als “Ja! Losgelaten! Ik heb het wel gezien!”
Zelf schrok hij blijkbaar van deze uitroep want even later
bood hij zijn excuses hiervoor aan. Het onheil was echter
geschied, de arbitrage en de omstanders zagen het voorval
ook als wel losgelaten en waren door Ruud niet meer te
overtuigen dat dit niet zo was. De partij werd onder protest
als zijnde verloren op het uitslagenformulier gezet. Enkele
dagen later werd besloten van het protest, dat weinig kans
zou maken, af te zien. Nog steeds staat ASV-7 net boven de
degradatiestreep, nu alleen nog op basis van meer bordpunten, dus we zijn nog niet kansloos als het gaat om klassebehoud. Nog 2 ronden te gaan, het moet toch eens lukken net
een halfje meer te pakken en niet nipt de boot in te gaan met
3½-4½ .
Ignace Rood
Zware nederlaag ASV-9: In de vierde uitwedstrijd, nu tegen
Elster
Toren-3, moesten de senioren het stellen zonder hun
1e bordspeler Jacob Zandbergen. Waarschijnlijk door een
communicatiestoornis had hij deze wedstrijd een week
later
gepland. Philip Stibbe viel in, maar dan aan het 6e bord,
zodat de overigen een plaats hoger moesten spelen. Henk
Kelderman speelde een gelijkopgaande partij. Na afruil van
de zware stukken en 2 pionnen was de stand materieel en
positioneel in evenwicht. De tegenstander bood remise aan
dat door Henk werd aangenomen. Hans Meijer kwam door
een combinatie positioneel in het nadeel. In het eindspel
werd hij verrast door een aftrek- 1 Hans Meijer
0
schaakje wat hem op torenverlies 2 Bob Hartogh Heijs 0
kwam te staan. De daardoor ontsta- 3 Gerrit Verbost
0
ne overmacht was te groot zodat de 4 Hein van Vlerken 0
koning moest worden omgelegd. 5 Henk Kelderman ½
Bob Hartogh Heijs verdedigde zich 6 Philip Stibbe
0
op z’n Siciliaans en bouwde een
goede stelling op. Helaas zag ook hij aftrekschaak over het
hoofd hetgeen hem de dame en daarmee de partij kostte.
Invaller Philip Stibbe kreeg goede aanvalskansen op de vijandelijke koningsstelling met loper en toren gesteund door
de dame. Zijn opponent bood evenwel taai tegenstand en
Philip slaagde er niet in het overwicht uit te buiten. Door
stuk- en pionnenverlies kwam hij op achterstand waardoor
de stelling onhoudbaar werd. Gerrit Verbost kon in de opening de vijandelijke koningsstelling openbreken en daarmee
voordeel behalen. Door in het centrum de verdediging wat te
verwaarlozen zag de tegenstander kans het initiatief over te
nemen hetgeen Gerrit op stukverlies kwam te staan. Hij
probeerde nog wel zijn aanval door te zetten maar ook dat
leidde tot stukverlies. Een paardvork op koning en toren
betekende opgave. Hein van Vlerken kwam tijdens de opening een pion achter. Hij kreeg hierdoor wel aanvalskansen
maar kon niet tot een beslissende aanval komen. De tegenstander nam het initiatief over en wist zowel verdere pionals stukwinst te boeken. Dit overwicht werd door afruil
steeds groter zodat Hein zich genoodzaakt zag zijn koning
om te leggen. De eindstand kwam daarmee op 5½-½, voor-

waar een zware dreun. De volgende wedstrijd is thuis op
donderdag 16 maart tegen SMB-8 uit Nijmegen. Hopelijk
zijn we dan wat bekomen van deze klap. Henk Kelderman
OSBO-Kamp: Zaterdag jl. stond in Klarenbeek weer een
speeldag op het programma van de persoonlijke OSBOKampioenschappen. Voor de ASV-ers in de hoofdgroep
verliep de ochtendronde zeer voorspoedig. Als eerste was
Martin Weijsenfeld klaar, die na een stukoffer pionnen ging
verzamelen onder aanhoudende druk tegen de zwarte koning
van zijn tegenstander. Daarna was Guust Homs ineens gedeeld koploper na een nogal onverwachte winst met zwart
tegen Bram van der Velden. Deze had met 4 uit 4 nog 100%
en kreeg nu wederom een drukstelling, maar deed iets fout
na Guust’s langdurig vakkundig verdedigen. Tenslotte won
Fokke Jonkman van Henk Karssen, die zich vertwijfeld
afvroeg wat hij tegen de opening van Fokke moest spelen.
Hij voelde zich voor de zoveelste keer kansloos en heeft toch
verschillende systemen gehanteerd. De zesde ronde ‘s- middags liep iets minder florissant. Guust won weliswaar vrij
snel van Apeldoorner Maarten Beekhuis en deed zaterdag
dus goede zaken. Met nog 1 ronde te spelen staat Guust
gedeeld eerste samen met de eerder genoemde van der Velden. Beiden hebben 5 uit 6. Martin kreeg nu zelf een stukoffer te verwerken in het Frans tegen Folke van Dorp. Uiteindelijk werd de druk te groot. Martin heeft in deze groep 2 uit
6. Fokke toog huiswaarts met een flinke kater door het verspeelde voordeel tegen Peter de Korver. Zo'n remise die als
een zwaar verlies voelt. Hij staat met 3 punten nu wel weer
op 50%, wat na de vorige (zwarte) zaterdag niet echt tegenvalt. In de Veteranenklasse had Barth Plomp wit tegen koploper Theo Goossen. Het zag er lang gelijk uit, maar Theo
kreeg toch de overhand en wist de partij uiteindelijk in zijn
voordeel te beslissen. Cees Sep had wit tegen Siert Huizinga.
Cees leek wat beter te staan, vooral omdat Siert een slechte
loper had. Toch
eindigde de partij in remise. Siert staat met 3
punten nu 2e op een punt achterstand van Goossen. Deze
positie moet Siert delen met clubgenoot Henk Kuiphof. Na
de opening was het voor hem moeilijk een goed plan te vinden. Toen zijn tegenstander ruil van een paard en de dames
toestond kwam Henk wat beter te staan, Daarna won Henk
na een slechte koningszet van zijn tegenstander een pion. De
stukken van Henk werkten vervolgens goed samen terwijl
die van zijn opponent juist passief waren. Dit resulteerde
uiteindelijk in een voordeel van 3 pionnen. Winnen was toen
een koud kunstje. Henk passeerde Barth op de ranglijst.
Barth heeft evenals Cees Sep 2½ punt. Dick Hajee had wit
tegen Abels. Al vrij vroeg raakte Dick een pion kwijt. Dat
nadeel kwam hij niet meer te boven, sterker nog zijn koning
werd het bord over gejaagd. Er was geen houden aan en
Dick moest opgeven en bleef zo op 1 punt staan. Hendrik
van Buren had zwart tegen Theo Horstink uit Rheden. Hendrik kwam heel goed te staan en veroverde uiteindelijk een
stuk. Vervolgens was de winst een kwestie van techniek.
Hiermee kwam Hendrik op 1½ uit 4. In de eerste klasse
steeg Henny
Haggeman door 2 winstpartijen naar een gedeelde 6e plaats. Henny heeft 5½ uit 8. Een goede dag kende
in deze groep ook Horst Eder. Ook hij won twee keer en
heeft nu 4½ uit 8. Voor Theo Koeweiden was de 4e speeldag
in feite pas de 2e speeldag. Hij moest de andere 2 keer verstek laten gaan. In de ochtendpartij speelde hij tegen een oud
clubgenoot van ESV (Ede). Vorig jaar had hij van hem verloren, dit keer was het een gelijkopgaande partij die uiteindelijk in remise eindigde. De 2e partij was tegen clubgenoot
Frans Veerman. Theo kwam goed uit de opening en Frans
moest in het middenspel een kwaliteit geven tegen promotie.
In het eindspel verprutste Theo zijn mooi opgebouwde stelling en werd het ook hier remise. “Ik mocht aan de winst
ruiken, de volgende keer wil ik het ook proeven”, aldus
Theo. Ook voor Frans Veerman eindigde de andere partij in
remise. Frans heeft 2½ punt, Theo staat met 2 punten daar
net onder. Op 11 maart is de laatste ronde.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (16 februari 2006):
Tangarife – Storms 0-1; Buisman – de Freytas 1-0; Jonkman
– Weijsenfeld ½-½; Taal – Plomp 1-0; E. Wille – Hendriks
½-½; N. Schoenmakers – van Gemert 0-1; Hartman – Zahmat 1-0; Dijkstra – Rood 1-0; Hajee – Kuiphof 0-1; v. Belle
– Velders 1-0; Boom – Veerman 1-0; Kooman – Au 0-1;
Sigmond – Manschot ½-½; Ariëns – Eder 1-0; Zunnebeld –
Egging ½-½; Stravers – van der Meulen 1-0; Looijen – Giltay 1-0; Rietmeijer – de Munnik 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Marks – van Buren 1-0.

